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ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
PER MITJÀ DE   TAULES, CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS
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Article onze. Autoritzacions a la calçada

Article dotze. Condicions per a la instal·lació de tendals i para-sols.
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Article catorze. Sol·licitud i documentació

Article quinze. Autorització

Capítol IV – Renovació de l’autorització

Article setze. Renovació
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Capítol VI – Extinció de l’autorització

Article dinou. Extinció de l’autorització

Capítol VII – Infraccions i sancions

Article vint. Subjectes responsables

Article vint-i-u. Infraccions

Article vint-i-dos. Sancions

Article vint-i-tres. Circumstàncies modificatives

Article vint-i-quatre. Procediment sancionador

Capítol VIII – Restauració de la legalitat

Article vint-i-cinc. Restauració de la legalitat

Disposicions addicionals

Disposicions transitòries

Disposició derogatòria

Annex I. Homologació dels elements que s’han d’instal·lar

I. Objecte.

II. Models de taules i cadires que s’han d’instal·lar.

III.  Altres  elements  que  cal  ubicar:  elements  separadors,  estufes,  instal·lacions  de
suport.

IV. Normes generals.

Exposició de motius

La  instal·lació  de  taules  i  cadires  per  part  d’establiments  d’hostaleria  a  les
voreres convencionals, en zones de vianants, en espais enjardinats i places i fins i tot
en espais habitualment destinats a aparcament davant d’establiments d’hostaleria de
la ciutat d’Alcoi, constitueix una tradició a la ciutat, els costums dels seus veïns i el seu
afany de gaudir d’espais a l’aire lliure, i és una mostra de la manera de viure de les
nostra gent  convertint-se aquests espais  en punts de trobada social  més enllà  del
mateix exercici de les activitats que ho promouen.

Aquestes instal·lacions hauran d’estar subjectes a limitacions i condicions que
permeten compatibilitzar,  de  la  millor  manera possible,  l’ús  de les  voreres,  de les
zones de vianants i dels espais enjardinats i altres, amb taules i cadires, amb el dret
dels veïns al descans i al lliure trànsit per les zones. 
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La nova Ordenança pretén, en primer lloc, canviar la imatge de les terrasses, i
millorar  els  elements  estètics  i  harmonitzar  el  disseny  i  la  qualitat  d’aquestes
instal·lacions,  ampliar  les  condicions  que al  seu moment  es van exigir  als  negocis
d’hostaleria ubicats al centre històric i nucli antic, a tot l’àmbit territorial de la ciutat, per
considerar  que  Alcoi  està  sent  objecte  de  grans  millores  en  les  seues  condicions
d’habitabilitat i disseny, i resulta evident que els negocis d’hostaleria han de respondre
a aquest canvi millorant el seu mobiliari, com de fet estan realitzant molts d’aquests,
per voluntat pròpia, en els últims anys. 

Així mateix, en aquesta Ordenança es pretén dotar el ciutadà de més seguretat
física i jurídica, tant per als veïns i vianants com per als titulars d’establiments que
pretenguen accedir a aquest tipus d’autoritzacions. 

Capítol I – Disposicions generals

Article u. Objecte.

Aquesta Ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic a què ha de
sotmetre’s l’aprofitament de terrenys de domini públic de titularitat municipal i espais
lliures  privats  d’ús  públic,  per  mitjà  de  taules,  cadires,  para-sols,  tendals  i  altres
elements auxiliars definits en l’Annex d’aquesta.

Article dos. Definicions.

A l’efecte d’aquesta Ordenança, s’entén per:

1. Terrassa: Conjunt  de  taules, cadires,  para-sols,  separadors i  la resta d’elements
instal·lats, fixos o mòbils, autoritzats en terrenys d’ús públic amb finalitat lucrativa per
al servei d’establiments d’hostaleria.

2. Taula: Conjunt compost per  taula o un altre suport i quatre cadires, instal·lats en
terrenys d’ús públic amb finalitat lucrativa per al servei d’establiments d’hostaleria.

3. Separador: Element compost per una armadura a manera de bastidor en què se
subjecta una gelosia, tot això realitzat amb fusta, que s’usa per a separar una terrassa
d’una altra.

4. Tendal: Artefacte per a proporcionar ombra, format per una estructura metàl·lica en
què s’enrotlla una lona de forma rectangular. Element aquest que haurà de quedar
sempre subjectat a la façana.

5. Para-sol: Artefacte per a proporcionar ombra formada per una estructura metàl·lica
en què es desplega una lona de forma rectangular, poligonal o circular.  

6. Calefactor: Aparell productor d’energia calorífica, apte per a ser usat a la via pública.
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Article tres. Obtenció de l’autorització prèvia.

L’ocupació del domini públic o espai lliure privat d’ús públic, en qualsevol dels supòsits
regulats  en aquesta  Ordenança,  es realitzarà  mitjançant  l’obtenció  de l’autorització
municipal prèvia a petició de les persones interessades, mitjançant un escrit presentat
en els termes i mitjans admesos legalment, acompanyat dels documents que en cada
cas es determinen en els articles que conformen aquesta Ordenança i la corresponent
Ordenança fiscal.

Podran sol·licitar autorització d’ocupació de la via pública amb taules, cadires i
altres elements,  tots aquells  establiments que hagen obtingut  autorització definitiva
d’obertura de local, es dediquen a l’activitat d’hostaleria o restauració i disposen de
façana exterior  a una o  unes quantes  vies  urbanes.  L’autorització  s’atorgarà,  amb
caràcter  general,  a  la  façana  per  la  qual  té  accés  l’establiment  i  sempre  que  es
complisquen els requisits d’aquesta ordenança.

En  cas  de  transmissió  de  la  titularitat  de  l’establiment  de  què  depenga  la
terrassa,  haurà  de  notificar-se  immediatament  a  l’Ajuntament.  En  cas  que  no  es
realitze aquesta comunicació,  l’antic  i  el  nou titular  quedaran subjectes  de manera
solidària  a  totes  les  responsabilitats  que  pogueren  derivar-se  de  l’ocupació  de  la
instal·lació.

En el cas en què l’Ajuntament no resolga expressament sobre la sol·licitud en
el termini de dos mesos, s’entendrà desestimada a tots els efectes.

Durant les festes patronals o altres actes semblants, o a requeriment justificat
de l’Ajuntament, les terrasses hauran de ser retirades temporalment.

Article quatre. Tipus d’autorització.

Les autoritzacions es concediran en precari i tindran caràcter anual, entenent el
caràcter anual com un any natural. En cap cas podran atorgar-se autoritzacions per
temps superior a un any.

Les altes i les baixes es prorratejaran per semestres incloent-hi l’alta o la baixa,
segons siga procedent, de conformitat amb el que disposa l’Ordenança Fiscal.

En els supòsits de retirada de vetladors o suspensió de l’autorització d’ocupació
del domini públic, llevat que aquella o aquesta siga superior a un mes, no hi haurà
prorrateig de la quota. Si és el cas, el prorrateig s’efectuarà per mesos complets.

Article cinc. Horaris.

L’horari de funcionament de les terrasses comprendrà com a màxim des de les
8.00 hores fins a la 1.00 hores, de dilluns a dijous i diumenges. 

Els divendres i dissabtes, així com els dies que siguen vespra de festiu, l’horari
serà des de les 8.00 hores fins a la 1.30 hores.
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A l’hora establida de tancament no podrà haver-hi cap taula ni cadira al carrer.

El muntatge de la terrassa no podrà realitzar-se abans de l’horari autoritzat de
funcionament.

No  obstant  això,  quan  l’Ajuntament  tinga  constància  de  molèsties  al  veïnat
produïdes  pel  funcionament  de  l’activitat,  i  aquestes  estiguen  efectivament
comprovades pels Serveis Municipals,  l’Ajuntament podrà adoptar les mesures que
crega oportunes per a garantir  el descans pacífic dels ciutadans que resideixen en
l’entorn de l’activitat.

Article sis. Característiques dels elements que s’han d’instal·lar.

Les  característiques  i  els  materials  dels  distints  elements  que  cal  instal·lar
seran els que es descriuen a continuació:

1. Taules i cadires: Amb caràcter general, s’admetrà únicament aquell mobiliari fabricat
a base d’alumini, medul·la, fusta, lona, vimen o altres materials tractats, i està prohibit
expressament el mobiliari bàsic fabricat amb plàstic. El mobiliari disposarà de topalls
de goma en les potes i en l’interior de tal manera que s’evite el soroll en moure-les i en
apilar-les.

2.  Para-sols:  Es  realitzaran  a  base  d’estructura  d’alumini  o  metàl·lica  i  lones  que
ometran preferiblement la publicitat. Aquests elements no hauran de tenir ancoratges a
la  via  pública  i  aportaran  elements  de  contrapés  que  garantisquen  l’estabilitat
d’aquests.

3.  Tendals:  S’admetran  únicament  adossats  a  la  façana  de  l’establiment,  amb
autorització  escrita  de  la  comunitat  de  propietaris,  i  s’hi  ometrà  preferiblement  la
publicitat.

4.  Elements  de  separació:  Per  a  la  separació  de  les  zones  d’ocupació  de  les
instal·lacions  i  la  xarxa  viària  s’han  dissenyat  uns  elements  de  separació  que  es
descriuen  en  l’annex  I.  Per  a  separar  distints  establiments  es  podrà  autoritzar  la
instal·lació  de  portatestos,  jardineres  i  elements  semblants,  sempre  que  aquests
tinguen unes dimensions que permeten el seu fàcil desallotjament de la via pública una
vegada  finalitzat  l’horari  de  funcionament  de  l’activitat  o  bé  després  de  tancar
l’establiment, i emmagatzemar-los a l’interior del local corresponent.

5. Estufes: L’Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació d’estufes al costat de les taules,
sempre que es justifique el compliment de la normativa que estiga en vigor en eixe
moment. 

6.  Elements  d’elevació  del  paviment:  per  a  anivellar  la  vorera  amb  la  zona
d’aparcament de vehicles autoritzada per a l’ocupació de les instal·lacions de l’activitat
hostalera.

7. No s’autoritzaran tancaments verticals dels para-sols o els tendals. 
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La dimensió de cada una de les instal·lacions susceptibles de ser autoritzada

per a ocupar la via pública serà la següent:

 La  grandària  i  el  nombre  de  taules  i  cadires  serà  proposat  pel  titular  de
l’establiment amb l’única limitació de l’espai públic concedit i la cabuda d’una
persona per metre quadrat.

 Para-sol: màxim de 4,00 x 4,00 m (16,00 m2).

 Tendals: La longitud màxima serà la façana de l’activitat.

 Elements de separació: Element de separació entre activitats o de separació i
protecció  del  trànsit  rodat.  S’adjunta  croquis  del  disseny  per  a  aquests
elements en l’annex I.

 Elements d’elevació  del  paviment:  A fi  d’anivellar  la  vorera amb la possible
ocupació  de la  zona d’aparcament  de vehicles  i  ajustant-se a l’ample de la
façana de l’activitat.

Per a l’autorització de tots els elements que cal instal·lar s’haurà d’aportar la
documentació  que  descriga  de  forma  clara  cada  un  d’aquests.  S’hi  hauran
d’acompanyar, a més, fotografies en color d’aquests.

Tots els elements de la instal·lació hauran d’estar dissenyats de tal forma que
la seua instal·lació no represente cap perill per als vianants i usuaris; a més, hauran de
disposar de les certificacions necessàries que acrediten el compliment de la normativa
vigent. 

Capítol II – Condicions de les ocupacions

Article set. Condicions generals de les ocupacions.

Les  ocupacions  del  domini  públic  o  espai  lliure  privat  d’ús  públic  que
s’interessen als voltants de llocs d’afluència massiva de vianants i vehicles i en els
quals  puga  representar  algun  risc  o  perill  per  als  vianants  i  el  trànsit  en  general,
s’autoritzaran o denegaran atenent en cada cas les circumstàncies constatades en els
informes tècnics corresponents.

En  cap  cas  es  podrà  autoritzar  ni  instal·lar  en  llocs  que  obstaculitzen  o
dificulten  els  passos  de  vianants,  accessos  a  habitatges,  a  locals  de  pública
concurrència o a edificis de servei públic,  com ara col·legis,  instituts, etc., així  com
guals o eixides d’emergència, ni parades de transport públic, ni quan oculten totalment
o parcialment o dificulten la visibilitat de la senyalització de trànsit.

Tindran prioritat en l’ocupació del domini públic aquells elements autoritzats per
l’Ajuntament que responen a la prestació de Serveis Públics Municipals.
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En espais compartits per dues o més activitats l’Ajuntament fomentarà l’acord
entre les parts. La situació anterior es donarà sempre que aquest acord s’emmarque
en el compliment dels requisits establits en aquesta Ordenança.

Hi haurà la possibilitat d’autoritzar la instal·lació de terrasses als establiments
que ho sol·liciten en aquella superfície que excedisca de la seua línia de façana i en
les condicions que es determinen en l’article següent.

Les terrasses annexes a activitats d’hostaleria i restauració que es troben fora
de la via pública, es regularan pel que estableix la Llei 14/2010, d’Espectacles Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics, i s’hauran d’adaptar pel que fa a l’horari
al que s’estableix en aquesta Ordenança, aquestes terrasses únicament s’autoritzaran
en solars contigus a la via pública i en cap cas en patis de llums, d’una illa de cases,
etc.

Article huit. Autoritzacions en voreres convencionals.

En voreres de les vies públiques amb calçada per a la circulació rodada sense
limitació horària al pas de vehicles, es podrà autoritzar l’ocupació amb les condicions
següents:

1. No s’autoritzarà la col·locació de taules, cadires i la resta d’elements previstos en
aquesta Ordenança en voreres de menys de 3 metres d’amplària lliure al trànsit de
vianants.

2.  S’autoritzarà  la  instal·lació  de  terrasses  als  establiments  que  ho  sol·liciten  en
aquella superfície que excedisca de la seua línia de façana fins a 3 metres a cada
costat sense necessitat  d’autorització expressa dels titulars dels immobles contigus
que li servisquen de paret mitgera.

No és possible aquesta autorització quan hi haja en la línia de façana: un pas
de  vianants,  altres  locals  de  pública  concurrència,  guals,  eixides  d’emergència  i
parades de transport públic.

En cas que l’impediment per a la prolongació de la terrassa es donara en un sol
dels  extrems  de  la  façana  del  local,  la  persona  interessada  podrà  sol·licitar  que
aquesta prolongació siga de fins a 6 metres en l’altre costat, que s’autoritzaran excepte
que  hi  haja  un  altre  impediment  dels  enumerats  anteriorment;  i,  en  aquest  cas,
l’impediment serà el límit de l’autorització.

Es mantindrà un itinerari de vianants accessible d’una amplària lliure no inferior
a  1,80  m,  d’acord  amb els  art.  5.2.b  i  art.  33  de  l’Ordre  VIV/561/2010.  A  més la
instal·lació quedarà separada un mínim de 0,50 m de l’aresta exterior del rastell.

3. En aquelles voreres en què hi haja carril bici, la instal·lació de taules i cadires es
podrà autoritzar si  la  resta de la  vorera té les condicions  espacials  indicades més
amunt; el carril bici es considerarà com a zona de calçada, de manera que les taules i
cadires  o  para-sols  no  envaïsquen  ni  obstaculitzen,  ni  tan  sols  en  el  vol,  l’ús  de
l’esmentat carril.

Article nou. Autoritzacions en zones de vianants.
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En  aquestes  zones  es  requerirà  en  cada  cas  un  estudi  especial  de  les
sol·licituds que es formulen tot atenent l’amplària i les altres característiques del carrer,
funcionalitat  per als vianants, entenent per carrers de vianants, a l’efecte d’aquesta
Ordenança, aquells en què la totalitat de la via estiga reservada de forma permanent a
l’ús de vianants, excepte en l’horari permés per a càrrega/descàrrega i per al pas de
vehicles  de  servei  públic  o  de  residents.  Aquest  estudi  haurà  d’incloure  les
circumstàncies de cada carrer: usos habituals d’aquest segons els diferents horaris,
accessos a garatges de veïns,  càrrega i  descàrrega de mercaderies,  compatibilitat
amb altres usos comercials diferents dels hostalers, etc.

En qualsevol cas, l’amplària mínima del carrer de vianants haurà de ser de 4
metres i les instal·lacions se situaran amb caràcter general al centre de la via, al llarg
de l’eix longitudinal del carrer. Es mantindrà un itinerari de vianants accessible d’una
amplària  lliure  no inferior  a  1,80 m d’acord  amb els  art.  5.2.b  i  art.  33  de l’Ordre
VIV/561/2010.

Article deu. Autoritzacions en espais enjardinats i parcs.

Es podran instal·lar en aquestes zones, quan davant de la façana del local, i
entre aquest i el jardí o parc, no hi haja més que un tram de calçada que es pot creuar;
podrà disposar amb caràcter excepcional d’una taula de suport, que no superarà els 3
metres de longitud, per a restringir al màxim la necessitat del personal de creuar, i no
s’hi podran instal·lar aparadors, neveres o qualsevol altra instal·lació auxiliar.

Hi  haurà  la  possibilitat  d’autoritzar  als  establiments  que  ho  sol·liciten,
l’ampliació en aquella superfície que excedisca de la seua línia de façana, fins a 3
metres a cada costat, sense necessitat d’autorització expressa dels titulars dels locals
contigus que  li servisquen de paret  mitgera. Això en casos específics i degudament
justificats. En cas de reclamació per part d’algun dels titulars de les façanes contigües,
es procedirà al seu estudi individualitzat per part de la Corporació Municipal, la qual
decidirà respecte d’això. També, amb una sol·licitud prèvia, la Corporació Municipal
podrà estudiar la possibilitat d’acumulació a un costat només de la façana.

La instal·lació en jardins tancats de titularitat municipal, estarà subjecta a les
condicions  que  es  disposen  en  l’Informe  que  s’efectue  per  part  dels  Serveis
Municipals.

Article onze. Autoritzacions en calçada.

En  els  carrers  on  siga  impossible  la  instal·lació  de  terrasses  per  l’escassa
amplària  de  la  vorera,  podrà  instal·lar-se  la  terrassa a  la  calçada  sempre que  es
posseïsquen els requisits següents:

1.  Haurà de disposar d’un informe favorable emés per la  Policia  Local,  en què es
justifique que no hi ha risc per als usuaris de la terrassa ni per al trànsit rodat de la via
on es pretén instal·lar la terrassa.

2. Que la calçada en què es pretenga la instal·lació de la terrassa, dispose de zona
d’estacionament.

3. Que l’amplària lliure de la vorera siga inferior a 3 m. 
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4. Que la ubicació de la terrassa no represente un perill  per a la  circulació i/o els
usuaris de la terrassa. Per a garantir la seguretat dels usuaris de la terrassa, s’exigirà
una protecció mecànica en la part de la calçada segons l’annex. 

5.  La instal·lació  de la  terrassa s’haurà  de realitzar  en una plataforma que  iguale
l’alçària de la calçada a la de la vorera, i els costats de la qual més pròxims al trànsit
rodat  s’hagen  reculat  cap  a  la  vorera  30  cm  de  la  línia  divisòria  de  la  zona
d’estacionament.  S’exigirà  dotar  la  plataforma  d’una  canalització  en  el  costat  de
connexió  amb  el  rastell  de  la  vorera  de  prou  dimensió  perquè  puguen  circular
lliurement les aigües pluvials o de neteja fins a l’embornal més pròxim.

6. Els elements provisionals, com ara terrasses de bars o cafeteries, parades de venda
o exposició,  etc.  han  d’organitzar-se  de  forma alineada  en el  tram més pròxim al
rastell, de manera que en cap cas envaïsquen la banda lliure de vianants (art 23.4 de
l’Ordre de 9 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, en matèria d’accessibilitat
en el medi urbà).

7.  Els  elements  vinculats  a  activitats  comercials  disponibles  en  les  àrees  d’ús  de
vianants, hauran de ser accessibles a totes les persones. En cap cas podran envair o
alterar l’itinerari accessible dels vianants.

8.  La  superfície  ocupada  per  les  terrasses  de  bars  i  instal·lacions  semblants
disponibles  en  les  àrees  d’ús  de  vianants,  haurà  de  ser  detectable,  per  a  evitar
qualsevol  element  o  situació  que  puga  generar  un  perill  a  les  persones  amb
discapacitat  visual.  El  disseny i  la  ubicació  dels  elements  d’aquestes  instal·lacions
permetran el seu ús per part de totes les persones. Els tendals, els para-sols i els
elements amb voladís semblants estaran situats a una alçària mínima de 2,20 metres.
(article  33  de  l’Ordre  VIV/561/2010,  d’1  de  febrer,  per  la  qual  es  desenvolupa  el
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés
i utilització dels espais públics).

9. Serà obligatòria la delimitació perimetral de la terrassa amb elements o sistemes
catadiòptrics com a mesura de seguretat i protecció. 

Es  prohibix  la  instal·lació  de  terrasses  a  la  calçada  als  carrers:  l’Alameda,
Alçamora, Oliver,  Tirant lo Blanc,  Gabriel Miró, Na Saurina d’Entença, Santa Rosa,
Juan Gil-Albert, València, País Valencià, el Camí, Avinguda d’Elx, Carretera d’Alacant,
a causa de la intensitat del trànsit; a més les terrasses instal·lades a les voreres dels
carrers inclosos en la llista, hauran d’incorporar una tanca quan al seu costat no hi haja
cap zona d’aparcament.
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Article dotze. Condicions per a la instal·lació de para-sols i tendals

El  titular  de  l’establiment  podrà  sol·licitar,  juntament  amb  la  instal·lació  de
taules i cadires, i en un espai no superior a l’ocupat per aquestes, autorització per a la
instal·lació  d’un  para-sol,  amb suport  o  projecció  sobre  la  via  pública,  totalment  o
parcialment, en les condicions següents:

1. L’autorització del para-sol i de les taules i cadires es resoldrà, amb caràcter general,
conjuntament.

2. En els para-sols que s’instal·len, no es permetrà l’existència de zones cobertes amb
una alçària lliure inferior a 2,20 m.

3.  S’hauran d’instal·lar  sense fonamentacions fixes de tal  forma que siga fàcilment
desmuntable i a 0,50 m del rastell de la vorera.

4. No podran entorpir l’accés a la calçada des dels portals de les finques ni dificultar la
maniobra d’entrada o eixida en els guals permanents, ni impedir-ne la visió.

5. No es permetrà la instal·lació conjunta de para-sols i tendal, per l’impacte visual
negatiu que la conjunció d’aquests elements produeix. 

6. No podran estar tancats en cap de les seues cares; únicament es podrà autoritzar
un paravent d’una alçària màxima d’1,20 m quan servisca al mateix temps de barana
de separació de la calçada, segons disseny de l’annex I.

7. Les marquesines o tendals hauran d’estar a una altura mínima de la rasant de 2,50
metres, i limitar-se a buits d’accés o aparador. El seu sortint podrà ser igual a la meitat
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de l’amplària de la vorera, tot respectant en qualsevol cas l’arbratge. Les aigües no
podran abocar-se a la via pública. La grossària no podrà ser superior al 15 per cent de
la seua alçària menor sobre la rasant de la vorera.

Capítol III – Tramitació de les autoritzacions

Article tretze. Subjectes de l’autorització.

Els titulars de locals amb llicència de funcionament dels establiments, que se
citen en el paràgraf segon de l’article dos d’aquesta Ordenança, podran formular una
sol·licitud per qualsevol dels mitjans previstos en la legislació vigent.

Article catorze. Sol·licituds i documentació.

Qualsevol aprofitament especial dels espais públics en qualsevol dels supòsits
regulats en aquest Títol, haurà de ser objecte d’autorització municipal, i amb aquesta
finalitat  les  persones  interessades  hauran  de  presentar  la  sol·licitud  corresponent,
almenys amb 2 mesos d’antelació a l’inici de la instal·lació pretesa, hauran d’indicar la
superfície que es vol ocupar expressada en metres quadrats, el període de temps fixat
en mesos i la superfície prevista per a cada un d’aquests. Aquesta sol·licitud haurà
d’anar acompanyada de:

1. Original i  còpia del DNI, CIF o targeta d’identitat de la persona sol·licitant quan es
tracte de persones físiques o jurídiques pertanyents a la Unió Europea.  

2. Declaració responsable de complir la normativa segons el model proporcionat amb
aquesta finalitat.

3. Plànol oficial del Pla General a escala 1:500, en què quede reflectida la finca i la via
pública on s’instal·len els vetladors.

4. Plànol d’ubicació dels vetladors a escala 1:100, elaborat per un tècnic competent, en
què s’hauran de detallar els punts següents: la longitud de façana de l’establiment;
amplària del carrer, de la vorera o del lloc de la via pública on es pretén la instal·lació;
ubicació de tots els accessos als habitatges o locals contigus amb indicació de les
seues dimensions; elements del mobiliari urbà i enjardinats, passos de vianants o de
minusvàlids existents, si és el cas, a la zona prevista; i,  en general, qualsevol altra
dada que es considere d’interés per a concretar la zona d’ocupació.

5.  Còpia  de  l’autorització  municipal  d’obertura  del  local  i  acta  de  comprovació
favorable, amb indicació de la data i número d’expedient pel qual es van obtenir les
dues autoritzacions.
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6.  Proposta  de  mobiliari,  incloent-hi  fotografies  en  color  d’aquest,  o  del  catàleg
corresponent, acompanyada d’una fitxa tècnica de qualitat i durabilitat d’aquest, en cas
de nova obertura del local o de renovació del mobiliari.

7.  Certificat  expedit  per  la  companyia  d’assegurances  amb  cobertura  sobre  les
activitats  que  s’hi  volen  realitzar,  segons  el  model  que  figura  com a annex  en  el
Reglament  de  la  Llei  d’Espectacles  Públics,  Activitats  Recreatives  i  Establiments
Públics.

8.  En cas que se sol·licite  la  instal·lació d’estufes o altres elements de calefacció,
s’haurà  de  presentar  un  informe  subscrit  per  un  tècnic  competent  relatiu  a  les
característiques  de  l’element  que  es  vol  instal·lar  i  mesures  de  seguretat  que
s’adopten, tot acompanyat d’una còpia en color del model d’estufa que es vol instal·lar
i de les seues característiques tècniques, així com del certificat d’homologació expedit
pel fabricant i certificat emés per l’instal·lador autoritzat de l’estat de la instal·lació. En
aquest  supòsit,  haurà  de  quedar  inclosa  expressament  aquesta  instal·lació  en
l’extensió de l’assegurança a què es refereix l’apartat anterior.

9. Pla de distribució de l’establiment, amb indicació de l’espai destinat a depositar el
mobiliari, una vegada que aquest siga retirat de la via pública.

10.  Quan  en  una  terrassa  s’instal·len  conjuntament  estufes  i  para-sols  o  tendals,
s’haurà de presentar un certificat tècnic d’ignifugació, emés per un laboratori oficial,
dels tèxtils que constituïsquen la cobertura com a, amb caràcter de mínim, classe M2
d’acord amb UNE 23727:1990.

11. Autoliquidació de la taxa en els termes establits en l’Ordenança Fiscal, sense el
pagament de la qual no s’entendrà completada la sol·licitud, i sense que el pagament
de  l’autoliquidació  represente  una  autorització  o  habilitació  per  a  la  utilització  del
domini públic local.

Les  autoritzacions  tindran caràcter  personal  i  intransferible,  i  no  podran ser
cedides  o  arrendades  a  tercers.  L’incompliment  d’aquest  mandat  donarà  lloc  a
l’anul·lació  de  l’autorització  atorgada.  El  període  d’ocupació  serà  el  determinat  en
l’autorització  corresponent,  en  la  qual  s’haurà  d’expressar  la  data  inicial  i  final  de
l’autorització i les seues condicions particulars.

No es concedirà autorització a les persones interessades que, en el moment de
presentar  la  sol·licitud,  mantinguen  deutes  pendents  amb  l’Ajuntament  d’Alcoi.  En
aquest  sentit,  es  considerarà  preceptiu  i  vinculant  l’informe  evacuat  amb  aquesta
finalitat per la Tresoreria Municipal.

Article quinze. Autorització.

Les autoritzacions s’atorgaran en precari, per un termini no superior a un any. 

Les autoritzacions es concediran excepte el dret de propietat i sense perjudici
de tercers, i habilitaran el seu titular a utilitzar l’espai exclusivament per a la instal·lació

Plaça d’Espanya, 1 – Tel. 96 553 71 00 – Fax 96 553 71 70 –  A/e: ajualcoi@alcoi.org – web http://www.alcoi.org
C:\Users\jlsantonja\Documents\GroupWise\TAO.doc

http://www.alcoi.org/


         

AJUNTAMENT D’ALCOI                                                                                                                 - 13 -

de  taules, cadires,  para-sols, tendals i, si és el cas, elements definits en l’annex de
l’Ordenança.

L’autorització haurà d’expressar la superfície màxima que es podrà ocupar i la
determinació  geomètrica  de  la  ubicació  de  les  instal·lacions,  així  com  la  cabuda
màxima  permesa,  i  haurà  d’incorporar  un  plànol  de  la  superfície  autoritzada  i
distribució dels elements d’aquesta.

Amb la finalitat de facilitar el control de l’espai habilitat per a l’ocupació de la via
pública, a petició de la Policia Local, d’ofici pel servei encarregat de la tramitació de
l’expedient d’autorització, o per mitjà d’un escrit raonat dels veïns o associacions de
veïns afectades, per part dels Serveis Municipals se senyalitzarà, en la mateixa vorera,
l’espai que podran ocupar les persones interessades.

En  els  supòsits  en  què  siga  procedent  la  denegació  de  l’ocupació  per
incompliment de les condicions disposades en aquesta Ordenança, la denegació es
resoldrà motivadament i se li haurà de comunicar a la persona interessada.

En el tauler d’anuncis de l’Ajuntament es donarà la publicitat oportuna de totes
les  sol·licituds  d’ocupació  de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires  que  resulten
autoritzades, i això amb l’objectiu que tant les associacions veïnals com els ciutadans
considerats individualment, en tinguen coneixement.

Capítol IV - Renovació de l’autorització

Article setze. Renovació.

Obtinguda  l’autorització,  es  donarà  trasllat  de  totes  les  dades  relatives  a
aquesta autorització al Departament de Tributs, a fi que cada any configure l’oportuna
matrícula/padró fiscal a l’efecte de la seua renovació automàtica. Aquesta renovació
tindrà  lloc,  si  no  s’hi  produeix  cap  modificació,  en  les  condicions  espacials  de  la
ubicació dels elements instal·lats a la terrassa o de titularitat del local afectat, i si el
titular  de  la  instal·lació  no  comunica,  almenys  amb  dos  mesos  d’antelació  a  la
finalització del període, la seua voluntat contrària a la renovació.

En concret, quan es tracte de locals que hagueren obtingut llicència per canvi
de  titularitat,  hauran  d’informar  l’Ajuntament  sobre  aquesta  circumstància,  amb  la
finalitat de procedir al canvi de titular de l’autorització d’ocupació de la via pública.

Per  al  supòsit  de  no  renovació  de  l’autorització  per  incompliment  de  les
condicions a què es va subjectar aquesta o per modificació de les circumstàncies en
què es va atorgar, se’n procedirà a la denegació expressa, amb audiència prèvia de la
persona interessada.

Capítol V – Obligacions dels titulars de les terrasses i prohibicions
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Article disset. Obligacions dels titulars.

Els titulars de les instal·lacions i els elements autoritzats sobre la via pública
estaran obligats a:

1. Mantenir-los amb les condicions degudes d’higiene i salubritat, i podrà ser revocada
la seua autorització en cas contrari.

2. Mantenir l’espai públic en un estat continu de neteja, salubritat i ornament, i s’haurà
de procedir a la seua neteja i endreçament durant l’exercici de l’activitat  i totalment
després de tancar-la.

3.  Retirar  completament  de  l’espai  públic,  una  vegada  finalitzat  l’horari  de
funcionament de l’activitat, tots els elements autoritzats i deixar l’espai públic lliure de
qualsevol obstacle, excepte els elements de separació del trànsit rodat que hi podran
romandre.

4. En les operacions d’apilament o retirada diària de les instal·lacions es procurarà de
no fer sorolls molestos i queda prohibit l’arrossegament del mobiliari durant la seua
retirada.

5. El titular de l’activitat haurà de vigilar contínuament la no-alteració de les condicions
d’ubicació dels elements autoritzats.

6. Quan la instal·lació es realitze sobre registres dels serveis públics o privats, aquests
hauran d’estar disponibles per al seu manteniment i reparació quan siga necessari.

7. Col·locar en un lloc visible l’autorització de l’ocupació i el plànol amb la delimitació
de l’àmbit autoritzat.

8.  Subscriure  una  assegurança  de  responsabilitat  civil  i  incendis,  que  incloga  les
instal·lacions que ocupen l’espai públic. Els titulars respondran de les responsabilitats
que es deriven de l’ús inadequat  de les instal·lacions o de qualsevol  perjudici  que
s’ocasione com a conseqüència de la instal·lació realitzada.

9. Adoptar les mesures correctores que determinen els Serveis Tècnics Municipals

Article divuit. Prohibicions.

Queda prohibit expressament:

1. Obstaculitzar amb els elements que es regulen en aquesta Ordenança les entrades
als  habitatges,  els  guals  de  vianants,  les  eixides  d’emergència,  les  parades  del
transport públic i qualsevol altra instal·lació o espai d’interés públic.

2.  La instal·lació  d’aparells  reproductors  d’imatge  i  so  a  la  via  pública.  Es  podran
instal·lar aparells que reproduïsquen únicament la imatge, sense so.
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3. L’ocupació de l’espai públic amb  taules o vitrines expositores, cartells de reclam,
màquines  expenedores,  baguls  frigorífics,  jocs  infantils,  màquines  recreatives  i
qualsevol altre element no autoritzat que deteriore la imatge de l’espai públic.

4. La utilització de l’espai públic com a magatzem o depòsit del mobiliari autoritzat.

5. Dificultar l’itinerari accessible dels vianants o afectar les condicions de seguretat del
trànsit rodat.

6.  Deteriorar  o  condicionar  l’ús  i  gaudi  públic  del  mobiliari  urbà i  la  jardineria  que
compon l’espai públic.

Capítol VI – Extinció de l’autorització

Article dinou. Extinció de l’autorització.

Les autoritzacions regulades en aquesta Ordenança podran extingir-se per les
causes següents:

1. Revocació

2. No renovació

3. Suspensió provisional.

L’Ajuntament iniciarà un expedient per a la revocació, no-renovació o suspensió, si és
el cas, de l’autorització atorgada, en els supòsits següents:

1. Quan s’haja apreciat un incompliment de les condicions de l’autorització o de les
obligacions disposades en aquesta Ordenança.

2. Quan la llicència municipal de funcionament del local, del qual depén l’ocupació,
s’haguera  extingit  per  qualsevol  causa,  es  trobara  suspesa  o  es  trobara  privada
d’efectes per qualsevol circumstància.

3.  Quan  es  modifique  la  realitat  física  existent  en  el  moment  de  l’atorgament  de
l’autorització.

4.  Quan  s’aprecien  circumstàncies  d’interés  públic  que  impedisquen  la  utilització
efectiva de sòl per a la destinació autoritzada, com ara obres, esdeveniments públics,
situacions d’emergència, si així ho considera la Policia Local, o altres circumstàncies
d’interés  general  que  així  es  consideren  per  part  de  l’Ajuntament  mitjançant  una
resolució motivada.

5. En els casos de falta de pagament de la taxa corresponent.

En el primer  supòsit, serà procedent la no-renovació de l’autorització. Per als
exercicis  successius,  la  persona  interessada  haurà  de  demanar  novament
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l’autorització  en  l’últim  trimestre  de  l’exercici  immediatament  anterior  al  que  es
pretenga ocupar la via pública i justificar que es compleixen les condicions necessàries
per a la seua obtenció.

En els supòsits 2 i 3 serà procedent la revocació de l’autorització.

En els supòsits 4 i  5 serà procedent la suspensió de l’autorització,  fins que
desapareguen aquelles situacions que impedisquen la utilització de sòl a l’efecte de
l’esmentada autorització o s’efectue el pagament degut de la taxa.

En  qualsevol  cas,  l’extinció  de  l’autorització  no  generarà  dret  a  cap
indemnització.

Capítol VII – Infraccions i sancions

Article vint. Subjectes responsables.

Seran subjectes responsables les persones físiques o jurídiques titulars de les
instal·lacions  en  què  es  duguen  a  terme  accions  i  omissions  que  vulneren  les
prescripcions d’aquesta Ordenança. 

S’entendran  incloses  entre  aquestes  infraccions,  la  realització  de  qualsevol
activitat instrumental de col·locació de taules i cadires i la resta d’elements previstos
en l’article 2 d’aquesta Ordenança i en el seu annex I, que vulneren els preceptes
d’aquesta.

Article vint-i-u. Infraccions.

Les  infraccions  a  l’Ordenança  Municipal  reguladora  de Taules  i  Cadires  es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions lleus:

a) La falta d’ornament o neteja de la instal·lació o del seu entorn.

b) L’incompliment de l’obligació de retirar el mobiliari de la terrassa, una vegada
finalitzat l’horari del seu funcionament, quan no supere mitja hora.

c) La falta d’exposició en lloc visible per als usuaris, veïns i agents de l’autoritat
del document d’autorització de la terrassa.

d) L’incompliment de qualsevol altra obligació prevista en aquesta Ordenança
que no siga constitutiva d’infracció greu o molt greu.

2. Són infraccions greus:

a) La comissió de dues infraccions lleus en un any.

b) La instal·lació de taules i cadires sense autorització, quan la seua instal·lació
resulte legalitzable.
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c) L’incompliment de l’obligació de retirar i arreplegar el mobiliari de la terrassa,
una vegada finalitzat  l’horari  del  seu funcionament,  en  més de mitja  hora  i
menys d’una hora.

d)  La  instal·lació  d’instruments  o  equips  musicals  o  altres  instal·lacions  no
autoritzades que ocasionen molèsties als veïns.

e)  L’excés  en  l’ocupació  quan  no  implique  incompliment  de  la  normativa
reguladora de l’accessibilitat de les vies públiques per a persones amb mobilitat
reduïda.

f) La col·locació de publicitat sobre els elements de mobiliari sense ajustar-se al
que disposa aquesta Ordenança.

g) La falta de reposició del paviment afectat per una instal·lació que comporte
algun tipus d’ancoratge, una vegada extingida l’autorització.

3. Són infraccions molt greus:

a) La comissió de dues faltes greus en un any.

b)  La  instal·lació  de  taules  i  cadires  sense  autorització,  quan  aquesta
instal·lació no resulte legalitzable.

c) L’excés en l’ocupació quan implique una reducció de l’amplària lliure de la
vorera  o  pas  de  vianants  que  incomplisca  la  normativa  reguladora  de
l’accessibilitat de les vies públiques per a persones amb mobilitat reduïda.

e)  La  producció  de  molèsties  greus  als  veïns  o  transeünts  derivades  del
funcionament  de  la  instal·lació  per  incompliment  reiterat  i  greu  de  les
condicions establides en aquesta Ordenança.

f)  La  falta  de  consideració  als  funcionaris  o  agents  de  l’autoritat,  quan
intervinguen per raó del seu càrrec, o la negativa o obstaculització a la seua
labor inspectora.

g) L’incompliment de l’obligació de retirar el mobiliari de la terrassa, una vegada
finalitzat l’horari del seu funcionament, en més d’una hora.

Article vint-i-dos. Sancions.

Les infraccions d’aquesta Ordenança podran donar lloc a la imposició de les
sancions següents, de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Bases
del Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril:

1. Les infraccions lleus: multes de fins a 750 euros.

2. Les infraccions greus: multes de 750 euros a 1.500 euros.

3. Les infraccions molt greus: multes de 1.500 euros a 3.000 euros.

Article vint-i-tres. Circumstàncies modificatives.
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Per  a  la  determinació  de  la  quantia  de  les  multes,  caldrà  ajustar-se  a  la
intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en l’exercici  pacífic dels
drets d’altres persones o activitats, la transcendència del dany causat i  la conducta
reincident de l’infractor.

Article vint-i-quatre. Procediment sancionador.

La  imposició  de  les  sancions  requerirà  la  incoació  i  instrucció  prèvies  del
procediment  corresponent,  el  qual  se  substanciarà  d’acord  amb el  que disposa  la
legislació general sobre Procediment Administratiu Comú i la resta de normativa que
resulte d’aplicació concreta.

L’acord  d’iniciació  podrà  ordenar  l’adopció  de  mesures  provisionals  que
resulten necessàries per a garantir l’eficàcia de la resolució que poguera recaure, com
ara la retirada de les instal·lacions il·legals.

Capítol VIII – Restauració de la legalitat

Article vint-i-cinc. Restauració de la legalitat.

Sense  perjudici  del  règim  sancionador  i  de  l’exercici  d’altres  potestats
reconegudes  en  l’ordenament  jurídic,  l’Ajuntament  exercirà  la  seua  potestat  de
restauració de la legalitat, tant per a garantir l’efectivitat de l’extinció de l’autorització
demanial  com en els casos de falta d’autorització,  excés en el  nombre de  taules i
cadires instal·lades o excés en l’horari autoritzat i emmagatzematge a la via pública del
mobiliari emprat per a la terrassa.

Així  mateix,  per  al  supòsit  que  la  persona  autoritzada  no  procedisca  a  la
reposició  del  paviment  afectat  per  una  instal·lació  que  comporte  algun  tipus
d’ancoratge, una vegada extingida l’autorització, la imposició de la sanció oportuna no
obviarà, així mateix, la repercussió del cost que la dita reposició comporte.

Quan el titular o persona que es trobe a càrrec de l’establiment, no acredite
estar en possessió de l’autorització municipal preceptiva, s’haja excedit de la superfície
concedida  en  l’autorització,  no  es  trobe  al  corrent  en  el  pagament  de  la  taxa,  o
s’haguera superat l’horari autoritzat, la Policia Local requerirà el referit titular o persona
a càrrec de l’establiment,  perquè procedisca a la retirada immediata de les taules i
cadires instal·lades, i si no és atés el requeriment, seran retirades per la Policia, i en
aquest supòsit el cost, tant de la retirada com de l’emmagatzematge, és a càrrec del
titular de l’establiment.

La mesura prevista en el paràgraf anterior té caràcter provisional, i haurà de
posseir els requisits legals, de conformitat amb allò que disposa l’article 72 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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Disposició Addicional Primera

Es crearà una Comissió d’Arbitratge, que estarà composta per representants de
l’hostaleria, el comerç, associacions veïnals, tècnics de l’Ajuntament i de la Corporació
Municipal.

La Comissió  d’Arbitratge es reunirà en sessió  ordinària  una vegada a l’any
durant el mes de març i extraordinàriament sempre que siga sol·licitat per alguna de
les parts que la componen.

La  primera  convocatòria  serà  durant  el  mes  següent  a  l’entrada  en  vigor
d’aquesta ordenança. 

Disposició Addicional Segona

Les relacions administratives derivades de la tramitació dels procediments a
què es refereix aquesta Ordenança, tant per a la realització d’actes de comunicació
com per a la presentació d’escrits i iniciatives per via telemàtica, podran fer-se efectius
fins que es troben completats els dispositius tecnològics necessaris per a això, amb les
garanties de seguretat i confidencialitat requerides per la legislació vigent, així com la
regulació normativa pertinent respecte d’això.

Disposició Addicional Tercera

Queden  excloses  d’aquesta  Ordenança  les  instal·lacions  temporals  o
muntatges per a períodes concrets per motius d’actes festius,  com ara el Mig Any, les
Festes de Sant Jordi, Nadal, etc.

Disposició Addicional Quarta

Aquesta  Ordenança  entrarà  en  vigor  l’endemà de  la  seua  publicació  en  el
Butlletí Oficial de la Província.

Disposició Transitòria Primera

Amb l’objectiu  d’adaptar totes les ocupacions de la via pública amb  taules i
cadires a les disposicions d’aquesta Ordenança, els titulars que tinguen autorització
per a l’ocupació de la via pública amb taules, cadires…, abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança, finalitzaran el període concedit i hauran de sol·licitar una nova
autorització amb la regulació d’aquesta Ordenança. 

Les sol·licituds presentades i no autoritzades, abans de l’entrada en vigor, una
vegada vigent aquesta Ordenança, seran tramitades d’acord amb la seua regulació. 
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Disposició Transitòria Segona

Es  permet  el  manteniment  del  mobiliari  ja  adquirit,  siga  de  plàstic  o  de
qualsevol altre material, durant l’any 2015. En el següent any de renovació, a partir de
l’any 2016, s’aplicara respecte dels materials establits en aquesta Ordenança.

Disposició Derogatòria

Queda derogada qualsevol  normativa  municipal  anterior  la  regulació  total  o
parcial de la qual siga contrària a les disposicions d’aquesta Ordenança.

Annex I

Homologació d’elements a instal·lar

I. Objecte.

Aquestes normes tenen com a objecte establir l’homologació de taules i cadires
i para-sols a instal·lar en la via pública per part dels establiments hostalers de la ciutat
d’Alcoi als quals es refereix el text d’aquesta Ordenança de conformitat amb el que
disposa el segon paràgraf de l’article dos.

II. Models de taules i cadires a instal·lar.

Els models de taules i cadires a instal·lar es corresponen amb models existents
en el mercat que posseeixen les característiques que s’entenen necessàries per a la
seua funció, de manera que tots aquests són apilables, de material resistent, de fàcil
neteja i de bona qualitat. A l’efecte de facilitar l’adquisició dels esmentats elements, la
descripció  d’aquests  es  realitza  amb  la  intenció  que  el  mobiliari  siga  de  les
característiques definides o semblants.

Així  mateix,  l’Administració  podrà,  a  sol·licitud  de  la  persona  interessada,
autoritzar  un model  de  taules,  cadires  i  para-sols  diferents dels  que a continuació
s’exposen, sempre que la seua qualitat siga superior a la dels tipus proposats.

I. Taula de fusta natural amb tauler quadrat o amb tauler redó.

II. Taula d’alumini, amb tauler d’acer inoxidable quadrat o amb tauler redó.

III. Cadira de fusta natural al respatler i el seient.

IV. Cadires d’estructura d’alumini,  amb respatler i  sient de medul·la plastificada, de
colors granat, crema o verd.
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V. Cadira d’estructura d’alumini, i acabat de làmines de fusta al respatler i el seient.

VI. Cadira d’estructura d’alumini, amb el respatler i el seient del mateix material.

VII.  Cadira  d’estructura  d’alumini,  amb  el  respatler  i  el  seient  de  polipropilé  amb
acabats de bona qualitat i de colors clars.

VIII. Para-sols de fust de fusta o metàl·lic, amb acabats llisos de plàstic llavable o tela
de lona amb  tons crema o blanc, sense ancoratges sobre el paviment, i amb una base
amb prou pes per a evitar la seua caiguda.

Totes les cadires i taules anteriorment ressenyades hauran de tenir els extrems
de les potes amb gomes per a minimitzar el soroll per arrossegament d’aquestes. 

En  cas  que  una  persona  interessada  sol·licite  la  instal·lació  de  cadires  de
colors  diferents  dels  autoritzats,  la  seua  petició  serà  estudiada  per  l’Ajuntament  a
l’efecte de concessió, si és el cas, del permís corresponent.

III.- Altres elements a ubicar.

Elements separadors.

Als carrers i places en què concórreguen diversos establiments d’hostaleria, es
podrà disposar, amb la sol·licitud prèvia de la llicència, a realitzar conjuntament amb la
petició  de  llicència  de  taules  i  cadires,  d’elements  separadors,  com  ara  testos,
mampares de fusta de color clar, etc., que delimiten la superfície a ocupar en cada
terrassa, i sempre que es tracte d’elements desmuntables i d’escàs impacte visual.

En cas que s’autoritze la instal·lació de testos, aquests hauran de disposar de
plantes naturals, i l’atenció d’aquestes serà responsabilitat de la persona peticionària
de la llicència.

Estufes.

Per als establiments hostalers que tinguen autoritzada la col·locació de taules i
cadires, estarà permesa la col·locació d’estufes de gas propà d’exterior, que s’hauran
d’ajustar als requisits següents:

1. El model d’estufa que es col·loque haurà de subjectar-se a la normativa europea
fixada en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de juny,  relativa a l’aproximació de les
legislacions dels estats membres sobre els aparells de gas, o, si és el cas, aquella que
resulte d’aplicació concreta i es trobe vigent en cada moment.

En tot  cas,  l’estructura  de l’estufa  haurà  d’anar  protegida amb una carcassa o
element semblant que impedisca la manipulació d’aquells elements que continguen el
gas propà.
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2. Les estufes d’exterior es col·locaran com a màxim en una proporció d’una per cada
quatre taules autoritzades.

3. En cas que un establiment hostaler opte per la col·locació d’estufes d’exterior, haurà
de  retirar-les  diàriament,  igual  que  la  resta  del  mobiliari  instal·lat  a  la  via  pública,
d’acord amb l’horari autoritzat respecte d’això.

4. No podrà autoritzar-se la instal·lació d’estufes a menys de 2,00 metres de la línia de
façana d’algun immoble, ni d’altres elements, com ara arbres, fanals, etc.

5.  En  tot  cas,  la  persona  interessada  haurà  de  disposar  d’extintors  de pols  ABC,
eficàcia 21A22 113B, en un lloc fàcilment accessible.

No obstant això,  i  atesa l’existència d’altres elements de mobiliari  urbà o de
diverses  circumstàncies  que  puguen  afectar  de  manera  directa  o  indirecta  la
col·locació  de  les  estufes  referides,  podrà  denegar-se  l’autorització  per  a  la  seua
instal·lació d’acord amb l’informe tècnic que es redacte amb aquesta finalitat.

En  la  sol·licitud  d’aquestes  instal·lacions  haurà  de  presentar-se  la
documentació annexa següent:

1.  Garantia  de qualitat  i  Certificat  d’Homologació  de  la  Comunitat  Europea  de les
estufes.

2. Contracte amb empresa asseguradora en què s’incloga la instal·lació d’estufes a la
terrassa.

3.  Contracte amb una empresa de manteniment especialitzada en instal·lacions de
GLP i els seus derivats.

Instal·lacions de suport.

Els titulars de taules i cadires instal·lats en zones enjardinades, on hi haja un
tram  de  calçada  per  on  creuar,  podran  col·locar  en  l’espai  tancat  per  a  la  seua
terrassa,  una  instal·lació  de  suport  que  tindrà  caràcter  d’instal·lació  auxiliar  per  a
facilitar  l’exercici  de  l’activitat.  Servirà  exclusivament  de  suport  als  elements  de
parament i als productes destinats al consum a la terrassa.

No podrà utilitzar-se com a barra de servei, desenvolupar funcions de cuinat,
elaboració o manipulació d’aliments, ni dedicar-se a cap altre ús que desvirtue el seu
caràcter estrictament auxiliar. La instal·lació serà emprada únicament per cambrers i
personal de la terrassa i no es permetrà atendre des d’aquesta el públic en general.

IV. Normes generals.

Amb la finalitat de valorar l’adequació de les taules i cadires a instal·lar amb el
seu entorn corresponent, serà obligació del titular de l’establiment sol·licitant  aportar
una fotografia de les taules, cadires i para-sols que pretenga instal·lar.
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El titular de l’establiment podrà triar lliurement el tipus de taula i cadira dins dels
models homologats que es detallen en aquesta Ordenança. Totes les taules, cadires i
para-sols que s’instal·len per part  d’un establiment hostaler  seran del mateix color,
material i disseny.

En  cas  de  contigüitat  d’establiments  d’hostaleria,  i  a  l’efecte  que  les
instal·lacions  tinguen  el  menor  impacte  visual,  es  procurarà  l’acord  entre  aquests,
després de la sol·licitud prèvia de la llicència. En el supòsit  en què no es produïra
acord, l’Ajuntament podrà determinar com a element a instal·lar aquell que haguera
proposat la majoria d’establiments afectats o que es considere més adequat a l’entorn.

Les cadires podran contenir l’anagrama de l’establiment hostaler o patrocinador
comercial  d’aquest,  a la part  posterior  del respatler,  de colors discrets,  adequats a
l’entorn,  i  sempre  que  no  supere  la  grandària  establida  en  l’article  sisè  d’aquesta
Ordenança.

Els para-sols seran de tela de lona, i podran disposar del nom de l’establiment
hostaler o patrocinador comercial en els faldons d’aquests, alternativament amb espais
sense grafiar. 

En el cas de no disposar de faldons, es podran grafiar en la part més baixa del
para-sol,  alternativament a altres espais  no grafiats,  i  respecte de l’espai  a ocupar
caldrà ajustar-se al que disposa el paràgraf anterior (màxim 5 × 10 cm).
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